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Hej alla föräldrar med barn på Bromstensskolan

Fixardagen
Vi hade en lika lyckad fixardag som förra året och fick massor gjort. Stort tack till alla föräldrar och
elever som hjälpte oss att få färg på skolgården igen!

Fritidshemmets dag
På tisdag 9 maj är det dags igen för Fritidshemmets dag. Precis som förra året blir det en eftermiddag
full av upptåg för eleverna. Vi startar aktiviteterna 14.00 och håller på fram till 16.00. Kom gärna förbi
om du har tid och insup lite av den kreativitet och det engagemang som våra pedagoger på fritids har
samlat ihop.

Ombyggnad av duschrum
I sommar kommer SISAB att renovera ett av duschrummet i idrotten (på flickornas sida). Ett tag såg
det ut som om man skulle göra en total ombyggnad av båda duscharna och även
omklädningsrummen, men av olika skäl har man valt att göra detta i olika steg.

Ny personal på skolan
Caroline Hemou har tagit över uppdraget som klasslärare från Per Friberg i årskurs 5.

Skriftliga omdömen
Under det här läsåret har vi på Bromstensskolan haft en diskussion om våra skriftliga omdömen, alltså
den information vi lämnar till er föräldrar om hur det har gått för era barn i skolan. Alla elever i åk 1 – 5
får en bedömning av hur de ligger till i förhållande till de mål de förväntas uppnå i slutet av en årskurs.
De tre alternativen är Otillräckliga kunskaper, Godtagbara kunskaper eller mer än godtagbara
kunskaper. Lärarna har också en möjlighet att skriva ämnesspecifika kommentarer och det är det
diskussionen har gällt.
Som rektor vill jag att lärarna hittar en bra balans mellan att undervisa/lära ut och att dokumentera
elevernas kunskapsutveckling, att lärarna använder sin tid till det som ger bäst resultat för eleverna.
Vår diskussion har handlat om hur värdefullt det är för er föräldrar att få kommentarer inom varje ämne
eller om det är bättre att ge denna information i samband med utvecklingssamtalen, via till exempel
bedömningsmatriser. Det är ett tidsödande arbete att kommentera varje enskild elevs utveckling och
det vill vi inte göra för många gånger.
Det finns inget entydigt svar på den här frågan och jag har därför bestämt att låta varje lärare själv
avgöra om man skriver dessa kommentarer nu, eller om man lämnar informationen i annan form i
samband med utvecklingssamtalen i höst. Jag har därför bestämt att vi provar båda alternativen, för
att sedan kunna utvärdera vad som gett bäst effekt. Det betyder att om du har fler elever på
Bromstensskolan, så kan omdömena se olika ut denna gång. Det är så här man utvecklar en bra
skola, genom att pröva olika modeller för att kunna utvärdera och sedan välja det bästa alternativet.

Ombyggnad Bromstensparken
Nu har man påbörjat ombyggnaden av Bromstensparken och detta beräknas vara klart efter
sommaren. Vi fick en liten informationsskiss som jag gärna skickar vidare till er.
Nya Bromstensparken

Rektor på Bromstensskolan
Snart är vår nya rektor Birger Sasse på plats. Även om jag fortsätter som rektor tills terminen är slut
för elever och lärare, har vi redan så smått börjat överlämningen. Birger får all viktig information från
skolan och vi kommer ha ett antal möten under våren där vi hinner diskutera både utmaningar och
strategier för hur vi möter dem bäst.
Jag slutar på riktigt i samband med att jag går på semester i slutet av juni. Jag har ännu inte bestämt
vad jag ska göra i höst, det känns spännande att tänka i lite nya banor. Jag är mest inne på att
fortsätta arbeta med det jag brinner för mest – struktur, systematik och effektiv organisation – men
känner redan nu hur mycket jag kommer att sakna skolans värld och alla elever. Vi får se var det
landar.

Mors dag
I slutet av maj är det mors dag igen. Jag tror jag har skickat med den här förut men gillar verkligen den
här underbara hyllningen till alla mammor, så här kommer den igen!
Min mamma

Om du har några frågor eller kommentarer till det här brevet, är du välkommen att mejla mig på
adressen per.erik.hansson@stockholm.se.

Med vänlig hälsning
Per Hansson, rektor på Bromstensskolan

